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REUNIÓ RPC    05/12/2018 

Temes exposats: 

(COMISSARI, INTENDENT, SERGENT OF.SUPORT, CAP ADMINISTRACIÓ, SAP, USPAC, SPC i CAT) 

 
-CD Moianes

-

: no està previst enviar més efectius, tant per la manca generalitzada d’efectius com per l’espai 
físic actual de les dependències que no permet posar més taquilles.  Teòricament en breu l’ajuntament ha 
d’iniciar reformes d’ampliació. 

Dispositiu “0”

-

 :(no posem nom per seguretat, que afecta a les UI i ara es fan seguiment amb la AIC [nivell 
3]), hem deixat clar que l’inici i el fi de servei serà sempre la localitat de destí excepte en casos que a l’agent 
li interessi anar directament. El cobrament de dietes es farà segons normativa (fora de comarca). 

Cascs d’ordre públic d’USC

- 

: s’han retirat 70 unitats que estaven en mal estat, però no es reposaran. 

VIC

* Denegació sistemàtica d’Aps a ABP Osona: ens neguen que sigui així però reconeixen que per manca 
d’efectius hi ha un 40% de denegacions. 

:   

* No han detectat males olors als vestuaris masculins però davant la insistència, ho tornaran a mirar, no hi 
ha possibilitat de posar aigua calenta a les piques de mans dels mateixos. 

* Està pressupostat pel 2019 per l’ajuntament, posar algun  sistema per ralentitzar la velocitat davant l’ABP 

* Miraran de solventar  la ventilació nul·la que hi ha a l’espai de porta així com la col·locació de més DEA 

* Hem demanat la col·locació d’armaris o lleixes als menjadors de les comissaries, ja que cada cop se’n fa 
més ús, igualment s’ha demanat la col·locació de TV; ens responen que no es compraran TV, però que si 
algú n’ofereix o l’aconsegueix autoritzaran per posar-les, com passa a altres regions. 

- TRÀNSIT

* Els pantalons de motorista està prevista la seva arribada la setmana vinent 

: 

* No està previst que arribin noves xènons sinó prorrogar els rènting dels vehicles 

* No voles establir cap temperatura concreta per determinar “condicions climatològiques adverses” per 
reduïr almenys els temps estàtics dels controls. Afirmen però, que darrerament s’està prioritzant els 
controls de 20’ en comptes d’1h per tal de donar més percepció de visibilitat i per evitar els “whatsaps” 
espiatoris de comunicació dels controls 

* No tenen constància de cap malestar ni de quina manera s’efectuaran els canvis d’escamot de Q-10 a Q-5 
però tenen la bona voluntat de respectar en la mida que sigui possible les preferències dels agents. 
Elevarem aquesta consulta al Cap de Trànsit.  


